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        Club ID: 57137                      2022-23                   R.I.Dist.3150 

GUNTUR VIKASAM 
SEPTEMBER, 2022 

 
" Nation Builder"  Awards presentation program held on 20th September, 2022. 

Group photo taken with Awardees 1) Sri Bijapuram Lal Ahmad, 2) Sri E. Anil Kumar, 3) Dr. Ravi Aruna. 
4) Smt. Y. Nagamani, 5. smt. N.Usha. 

Smt.P.Sivaranjani, Asst. Governor; Smt.R.Padmaja, Secretary; Smt.P. Vimala Kumari, President; 
PDG Sri P. Sivannarayana Rao, ARPIC; Sri Y. Srinivasa Rao, Director, Basic Education & Literacy; 

Smt. P. Mamata, Treasurer &  Sri P. Srinivasa Rao, (with garland), 
Sri Chennu Srinivasa Kumar, Sri Y.A.Chowdary, Sri  A.Venkata Ramana, Sri P. Subba Rao, Sri P. Adiseshu, 

Sri M. Radha Krishna, Sri P. Prem Kumar, Sri B. Chennaiah, Sri Mehatab Khan, Sri P.Chinnaiah. 
 Sri M. Ramakoti Reddy, & Sri P. Suresh Kumar are also in the picture. 
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ఉత్తమ ఉపాధ్యా యులకు నేషన్ బిలడర్ అవార్స్  ప్రదానం 

ప్రరంచం మొత్తతన్ని  సంపూర్ణ అక్షరాసా త్ దిశగా మళ్ళ ంచాలన్న రోటరీ క్ల బ్  లు ఒల 

ఉద్ా మంగా చేరటా్టయన్న, ఆ ఉద్ా మంలో ఉపాధ్యా యుల సహకార్ం లేన్నదే 

మంద్డుగు వెయా లేమన్న, అందుకే, ఏ ఉపాధ్యా యులైతే సంపూర్ణ అక్షరాసా త్ 

కొర్కు లృషి చేస్తతని్న రో, వారిన్న "నేషన్ బిలడర్్ " అంటే జాతి న్నరాా త్లుగా గురితంచి 

"నేషన్ బిలడర్ అవార్స్ " ను ప్రతి ఏడాదీ ప్రదానం చెయా డం జరుగుతుని ద్న్న, 

సెప్ంాబర్ 20వ తేదీన జరిగిన రోటరీ క్ల బ్  "నేషన్ బిలడర్ అవార్డ్ " ప్రదాన 

కార్ా ప్లమంలో మఖ్ా  అతిధిగా పాలొ్గని  అసిసెంాట్ రోటరీ ఇంటరి్న షనల్ రబిబక్ 

ఇమేజ్ కో-ఆరిడనేటర్ ప్ీ పి.శివన్ని రాయణరావు గారు చెపాా రు. ఈ కార్ా ప్లమంలో, 

విదాా ర్ంగంలో న్నష్ణణతులైన అధా్య రకులు, కేంప్ద్ ప్రభుత్వ ం ఎన్ని ల జేసిన ఉత్తమ 

ఉపాధ్యా య సనా్న న ప్గహీత్ డాలరా్ రావి అరుణ గారికి, చినలంగాయపాలం స్కూ ల్ 

అధా్య రకురాలు ప్ీమతి యార్బగడడ న్నగమణి గారికి, గుంటూరు శార్దా న్నకేత్న్ 

హైస్కూ ల్ అధా్య రకురాలు ప్ీమతి నప్రా ఉష గారికి, కొరెటెపాడు ఆర్.సి.ఎం.స్కూ ల్ 

ఉపాధ్యా యులు ప్ీ ఎదుసల అన్నల్ గారికి, మరియు  ఉద్సండరాయున్నపాలం స్కూ ల్ 

ఉపాధ్యా యులు  ప్ీ  బిజాపుర్ం లాల్ అహా ద్ గారికి "నేషన్ బిలడర్ అవార్స్ " 

ప్రదానం చెయా డం జరిగినది. రోటరీ డిస్ట్సికా్ ాఅసిసెంాట్ గవర్ి ర్ ప్ీమతి శివర్ంజన్న 

గారు, క్ల బ్  ప్ప్సిడంట్ ప్ీమతి విమలకుమారి గారు, సెప్ెటరీ రద్ా జ గారు, ప్టెజర్ర్ 

మమత్ గారు, లటర్సీ డైరెలరా్ వై.ప్ీన్నవాసరావు గారు అవారుడ ప్గహీత్లను ఘనంగా 

సనా్న న్నంచారు. ఇదే కార్ా ప్లమంలో, క్ల బ్  పూరావ ధ్ా క్షులు ప్ీ పి.ప్ీన్నవాసరావు 

ద్ంరతులు, దాక్షిణా  స్కూ ల్ విదాా రుులకు ఇర్వైవేల రూపాయల విలువజేసే  

యూన్నఫం దుస్తతలను బహూలరించారు. దాక్షిణా  స్కూ ల్ ఫండర్ ప్ీ టీ.వీ.రావు గారు 

గుంటూరు వికాస్ రోటరీ క్ల బ్  వారు చేస్తతని  సేవలను కొన్నయాడారు. ఇంలనూ, ఈ 

కార్ా ప్లమ న్నర్వ హణలో, రొటేరియనుబ వై.ఏ.చౌద్రి, పి. ప్రం కుమార్, 

ఎ.వెంలటర్మణ, ఎన్.లృషణమోహన్, పి.ఆదిశేషు, బి.చెని యా , మదిస రాధ్యలృషణ, 

వి.సతీష్ బాబు, పాలేటి స్తబాా రావు మొద్లైనవారు భాగస్వవ మలైన్నరు.  
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President P.Vimala Kumari addressing rotarians           PDG P. Sivannarayana Rao giving his message 

 
Nation Builder Awardee Dr. Ravi Aruna           Nation Builder Awardee Smt. N. Usha 

 
Nation Builder Awardee Smt. Y. Nagamani  Nation Builder Awardee Sri E. Anil Kumar 
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Asst. Governor Smt.P.Sivaranjani  speaking          Nation Builder Awardee Sri Bijapuram Lal Ahmad 

 
Group Photo of Anns along with Nation Builder Awardees 
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Felicitations to PDG P.Sivannarayana Rao, Chief Guest of Nation Builder Awards Function 

 
Felicitations to Rtn.P.Sivaranjani, Asst. Governor & Guest of Honor of Nation Builder Awards 

Function 
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Celebration of Birthday of Rtn.A.Venkata Ramana on 20th September, 2022 by Rotarians 

 
Group photo of family members of Rtn. P. Mamata, Treasurer & Rtn.P. Srinivasa Rao , taken on 

the occasion of their Wedding Anniversary, on 20th September, 2022 
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Students at HEAL Children Village, Chodavaram were given new clothes on the occasion of their 

birthdays - sponsored by Rtn. K.L.Rao on the occasion of Birthday of his grandson 
Chi. Viren Sai Kumar,on 2nd September, 2022 

 
Distribution of New Clothes to inmates of HEAL Children Village, Chodavaram on 02.09.2022, on 
the occasion of Birthday of Rtn. K.L.Rao grandson Chi. Viren Sai Kumar, on 2nd September, 2022 
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Students at HEAL Children Village, Chodavaram were given new clothes, and dinner  on the 

occasion of their birthdays - sponsored by Rtn. K.L.Rao on the occasion of Birthday of his 

grandson Chi. Viren Sai Kumar, on 2nd September, 2022 

 
50 Kgs of Rice, 10 kg. toor dall, snacks and Text Books were given for the use of inmates of  

Dakshinya Institute for the Mentally Handicapped, Guntur, by Rtn.P.Prem Kumar, on 
the occasion of his wife Smt.P. Sita Rani's Death Anniversary, in presence of 

Rotarians and staff & Founder of the Institute Sri T.V.Rao, on 7th September, 2022 
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Inmates  of  Dakshinya Institute for the Mentally Handicapped, Guntur, were given Uniform 

Dresses, in presence of Rotarians and  staff of the Dakshinya Institute, by 
Rtn.P.Srinivasa Rao & Rtn. P. Mamata, Treasurer, on the occasion of their Wedding 

Anniversary on 20th September, 2022 

 
Rotarians greeting Rtn. Y.A.Chowdary &  his spouse Rtn.Y.A.Chowdary & Smt. Vijaya Lakshmi  
Smt.Vijaya Lakshmi on their Wedding Anniversary                      taking blessings of his mother     

08.09.2022 
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Cake Cutting by Rtn.P.Srinivasa Rao & P.Mamata        Group photo of Rtn.P.Srinivasa Rao & P.Mamata 
on the occasion of their Wedding Anniversary              with family members and Rotarians on the 
in presence of family members & Rotarians                   occasion of their Wedding Anniversary  
 

Celebration days of our Rotarians 

OCTOBER 
CELL  

NUMBER 
WEDDING DAYS 

BIRTHDAYS OF THE ROTARIANS 

& THIER FAMILY MEMBERS 

2 9676234234  PINNAMANENI RAMACHANDRA RAO 

3 8317539735  Nikhil S/o. B. Sudheer Babu 

8 
9394343466 

 O.S.Sunil Kumar H/o.P.Naga Malleswari 

14 9848528364  
Mrs. Dr. MADHAVILATA  

W/O G. ADINARAYANA 

15 9441756162  Mahesh Inampati 

18 9493445798  Sarita Devi W/o.Avantish Kumar 

24 9848133850  JASWANTH S/O Y. A. CHOWDARI 

24 9440260276  
NAGARAJA SEKHAR SRIKANTH 

S/O T.N.RAJA SEKHAR 

27 9246737666  MADDI RADHA KRISHNA 

30 7989902024  Vasavi W/o.K.V.Kiran Kumar 

 

20.09.2022 
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Donated one steel almirah to Kalabharathi Residential School for the blind, Sai Nagar, Guntur on 

26.09.2022 by Rtn.B.Sudheer Babu on the occasion of his wife Smt.B.Anusha's Birthday. 

ఆణిమత్ా ం 

   -లవికోకిల గుర్రం జాషువా 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

గుంటూరు సీమ 

ఏస కొంచెమ లేన్న హృద్యంగమంబైన 

సిసలైన తెనుగు ర్ంజిలుబ చోటు 

లటాులో బొటాులో లడమ సీమలయందున్ 

అప్గ త్తంబూలంబు నందు చోటు 

ఆజానుబాహులై కోర్మీస్వల 

మగవారు ద్ండిగా మసలు చోటు 

లంటికింపైన చలూ న్న అంద్గతితయల్ 

ఇంటింట విదాు తుతలీను చోటు 

ఆవల రలిా డు, కొండవీడీవల న్నలచి 

జనన మెతితన చిరుత్ బాలునకు గూడ  

గురువులై వీర్గాధ్లు గర్పు చోటు 

వీర్ భాష్ణభిరామ! గుంటూరు సీమ 
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గుమా డి గింజలు తింటే గుండకి మేలేనట.. 

మరెని్న  లాభాలు.. 
గుమ్మ డి గంజలు.. ఇవి చక్క ని ఫుడ్ అని చెప్పొ చ్చు . వీటిని తినడం వల్ల ఎన్నో  ఆరోగ్య  

సమ్సయ లు దూరం అవుతాయి. గుండె సమ్సయ లు కూడా రావని పరిశోధనలు 

చెబుతున్నో యి. మ్రెనిో  లాభాలు ఉన్నో యో తెలుసుకండి.. 

గుండసమసా లు దూర్ం..  

ఒమేగా-3 ఫ్యయ టీ ఆసిడ్్  కసం బెస్ట ్సోర్స్  గుమ్మ డి గంజలే. ఈ ఆసిడ్్  బాడీకి అవసరమైన 

ఆసిడ్్  లో ఒక్టి. కానీ, బాడీ ఈ ఆసిడ్్  ని తనంతట తాను ర్ప్పడ్యయ స్ట చేసుకలేదు. 

అందుకే వీటిని ఆహారం దా్వ రానే తీసుకవాలి. రోజూ ఒక్ గుపొ్ప డు గుమ్మ డి గంజలు ఆ పని 

చేసా్తయి. సెల్ మెయింటెనెన్స్  తో పాటూ గుమ్మ డి గంజలు గుండె ఆరోగాయ నికీ, ఊబకాయం 

రాకండా ఉండటానికీ కూడా హెలొ్  చేసా్తయి. 

ప్కాన్నక్ డిసీజెస్ దూర్ం.. 

గుమ్మ డి గంజల్ నించి కావాల్ి నంత ఫైబర్స ల్భిసాుంది. వంద ర్గాముల్ గుమ్మ డి గంజల్ 

నించి పదె్ధనిమిది ర్గాముల్ ఫైబర్స ఉంటందని నిపుణులు చెబుతున్నో రు. ఇది రోజుకి 

కావాల్ి న ఫైబర్స లో డెబ్భై  రెండు శాతం. మ్న ప్పదద పేగులోల  వంద ర్టిలియనల బాకీర్ియా 

ఉంటందట. ఇందులో కంత మ్ంచి బాకీర్ియా, కంత చెడు బాకీర్ియా. ఈ ఫైబర్స మ్ంచి 

బాకీర్ియాని ప్పంచ్చతుంది. ద్వని వల్ల అరుగుదల్ బావుంటంది. ర్కానిక్ డిసీజెస్ట రాకండా 

చూసాుంది. 

బరువు త్గొుతుంది.. 

కలెస్ట్స్్తల్ రెండు రకాలు. మ్ంచి కలెస్ట్స్్తల్ - దీనోే  హెచీ్డఎల్ అని అంటారు. చెడు 

కలెస్ట్స్్తల్ - దీనిో  ఎల్డఎీల్ అని అంటారు. ఈ రెండు రకాల్ కలెస్ట్స్్తల్ నీ మ్న లివర్స 

ర్ప్పడ్యయ స్ట చేసాుంది. చెడు కలెస్ట్స్్తల్ వల్ల ఆరర్ీస్ట లో బ్లబాల క్ ఏరొ డి హార్స ్ఎటాక్, స్ట్స్ోక్ వచేు  

ర్పమాదం ఉంటంది. అయితే, మ్ంచి కలెస్ట్స్్తల్ ద్వనిో  తొల్గంచి ఆరర్ీస్ట ని బ్లకీ లన్స చేసా్త 

ఉంటంది. ఈ కలెస్ట్స్్తల్ బాలెన్స్  ని మెయింటెయిన్స చేయడం లో గుమ్మ డి గంజలు బాగా 

సహాయ పడతాయి. 

యాంటీ-ఆకి్ డంట్్  పుషూ లం.. 

గుమ్మ డి గంజలోల  యాంటీ-ఆకి్ డెంట్్స  ఎకక వగా ఉంటాయి. ఇవి ర్ీ రాడిక్ల్్  తో 

పోరాడుతాయి. ర్ీ రాడిక్ల్్  సెల్ హెల్ ాని డిసర్్్స  చేసా్తయి. గుమ్మ డి గంజల్ వల్ల ఈ ర్ీ 

రాడిక్ల్్  ని క్ంర్ోల్ చేయవచ్చు .  

కాల్రీలు తకక వా, బెనిఫిట్స్  ఎకక వా ఉనో  ఈ స్తపర్స ఫుడ్ ని తీసుకవడం మిస్ట 

చేయక్ండి. ర్క్ంచ్డ గా ఉండే ఈ సీడ్్  సలాడ్్ , స్తప్స్  లో కూడా బావుంటాయి. మీరు ఎలా 

తీసుకన్నో , తీసుకవడం మార్తం మ్రిు పోక్ండి. 


